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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                        Κνκνηελή    16-01-2019                    
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ                                                                   Αξηζκ. Πξση:213 
ΓΖΜΟ                                                  
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                           
ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (ΚΔ.ΜΔ.Α) 
Γ/λζε: Γξεγ. Μαξαζιή 1 
Σαρ. Κσδ: 69133 Κνκνηελή 
Πιεξνθνξίεο: Μ. ΜΔΡΔΣΗ 
Σειέθσλν: 2531023175 
 
 

ΜΔΛΔΣΖ 
 

 α) ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΝΠΓΓ «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ θαη β) ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΩΝ ΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
 

 
 
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ: α) παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο ζην ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. 

Γήκνπ Κνκνηελήο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.302,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη β) 
ζχληαμε κειέηεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ησλ δνκψλ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.130,88€ 
  
 
 
 
 

 
Πεξηερόκελα κειέηεο: 

1. Σεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο ηεο ππεξεζίαο 
2. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – ραξαθηεξηζηηθά 
3. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
4. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 
 
 
 
Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο 
 
Κ.Α. 00.6117.04 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
ειεχζεξνπ επαγγεικαηία»  Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο έηνπο 2019 θαη  2020. 
 
 
 
 
 
CPV: 71317210-8 
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ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΠΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ: α) ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ 
ΝΠΓΓ «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ θαη β) ΤΝΣΑΞΖ 

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΩΝ ΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. ΓΖΜΟΤ 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

 
Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ: α) ηερληθνχ αζθαιείαο ζην ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. 
Γήκνπ Κνκνηελήο θαη β) γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ησλ θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη 
νη δνκέο ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο. 
 
Σν ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο ζχκθσλα κε 
ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη θαλφλεο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη 
εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.   

 
Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζην ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο ζα εθηειεζηνχλ κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά 
(ρακειφηεξε ηηκή). 

 
Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε: 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ν. 3731/08 

 Σνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο –Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 
θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο Ι»]  

 Σν Ν.3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α’/02-06-2010) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ».  

 Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/85), «Τγηεηλή & Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

  Σν ΠΓ 294/88 (ΦΔΚ 138/Α/88), «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο Σ.Α. θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, 

επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα Σ.Α. θ.ι.», 

 Σν ΠΓ 17/96 (ΦΔΚ 11/Α/96), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο & πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ & 91/383/ΔΟΚ», 

 Σν ΠΓ 159/99 (ΦΔΚ 157/Α/3-8-99), «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θι. (ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 17/96), 

 Σν Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ 111/Α/8-5-2003), «Κνηλσληθφο Γηάινγνο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη 

άιιεο  δηαηάμεηο», 

 Σελ ΚΤΑ 88555/3293/88 (ΦΔΚ 721/Β/88), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν 89, «Πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο & άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 79/Α/89), 

επεθηείλεη ηα παξαπάλσ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγηεηλή & αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαο ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. & ησλ ΟΣΑ»,  

 
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ & 91/383/ΔΟΚ, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

θαηά εηήζην κέζν φξν πάλσ απφ 50 εξγαδφκελνπο, ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ζηηο 

ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο θαη δχλαηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ 

αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθαιείαο ή θαη ηαηξνχ εξγαζίαο: α) ζε εξγαδφκελνπο ζηελ 

επηρείξεζε ή β) ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή γ) ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο 

Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ) ή δ) ζπλδπαζκφ κεηαμχ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ζην Ν.Π. δελ ππεξεηεί πξνζσπηθφ αληίζηνηρσλ θιάδσλ θαη κε αλάινγεο γλψζεηο ε 

ππεξεζία πξέπεη λα αλαζέζεη ηα αλσηέξσ θαζήθνληα ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 
 

Α. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζ. 6 θαη 7  Ν.1568/85 

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, 

ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ 

αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν 

ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη 

γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 

 

Δηδηθόηεξα ν ηερληθόο αζθάιεηαο: 

α) ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, 

επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

β)   ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, 

ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ. 

 

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ν ηερληθόο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε: 

α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, λα 

αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη 

κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 

γ) λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ. 

Γ) λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο 

πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν ηερληθόο αζθάιεηαο έρεη 

ππνρξέσζε: 

α) λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα 

ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

εξγαζία ηνπο, 

β)λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

Ο ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

 

Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ  

 

Σα πξνζφληα ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζ. 5 θαη 8 Ν 1568/85 αληίζηνηρα 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3144/2003 θαζψο θαη ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ λ. 3850/2010. 

 

Σερληθόο αζθάιεηαο: α) Πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι.  Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο. 

Υεκηθφο  Μεραληθφο, Υεκηθφο θαη β) Πηπρηνχρνο  Σ.Δ.Ι Σκήκαηνο Μεραλνινγίαο ή ηκήκαηνο  

Ηιεθηξνινγίαο, ή  ηκήκαηνο Δλεξγεηαθήο ηερληθήο  

 

Γ. ΩΡΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ  
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Ο ζπλνιηθφο εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ απηνχ θαηά κήλα θαζψο θαη 

ην σξάξην απαζρφιεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 294/88 θαζψο θαη απφ ην λ. 

3850/2010. 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη απφ ην άξζ. 7 ηνπ ΠΓ 17/18-1-1996(ΦΔΚ 11Α) 

«Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ» θαζψο θαη ηα άξζξα 42,43,46 θαη 47 ηνπ 

Ν.3850/2010. 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ 

Σερληθνχ Αζθαιείαο  ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ 

ζα θαηαηεζεί ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν Σερληθφο Αζθαιείαο ζα έρεη επαθέο κε ηνλ ππεχζπλν πνπ ζα νξηζηεί 

ζε θάζε εγθαηάζηαζε, φπνπ ζα ζπδεηνχληαη ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ζα γίλνληαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Α) ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. ΓΖΜΟΤ 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν  3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α/2-6-2010) « Κχξσζε ηνπ θψδηθα  λφκσλ 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νη εηήζηεο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο 

ζην ΝΠΓΓ «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Κνκνηελήο θαζνξίδνληαη σο εμήο:. 

 
Σερληθόο αζθάιεηαο 

 

α/α Δηδηθόηεηεο εξγαδνκέλσλ Αξηζκόο 
εξγαδνκέλσλ 

πληειεζηήο 
επηθηλδπλόηε
ηαο 

Δηήζηεο 
ώξεο 

1 Γηνηθεηηθνί & θιπ εηδηθφηεηεο πνπ 
απαζρνινχληαη ζηε Γηεχζπλζε, ζηα 
Πξνγξάκκαηα, ζηα ΚΑΠΗ θαη ζηνπο 
Παηδηθνχο ηαζκνχο 

 
       114 

 
0,4 (θαηεγ. Γ΄) 45,60 

 

   ύλνιν 45,60 
  

χκθσλα φκσο, κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν.3850/2010, ν ειάρηζηνο πξαγκαηηθφο ρξφλνο 

εηήζηαο απαζρφιεζεο γηα ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 75 σξψλ εηεζίσο 

γηα επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ν ηερληθφο αζθαιείαο ζα είλαη δψδεθα κήλεο (01/03/2019 έσο 29/02/2020)  

ΤΠΖΡΔΗΑ Έηνο Ώξεο 

ΣΗΜΖ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΚΟΣΟ 
(ρσξίο 
ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
ΚΟΣΟ 
(κε ΦΠΑ) 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 CPV : 71317210-8 
ΚΑΔ 00.6117.04 

2019 62,5 14,00 875,00€ 210,00€ 1.085,00€ 

2020 
 

12,5 14,00 175,00€ 42,00€ 
 

     217,00€ 

ΤΝΟΛΟ  75  1.050,00€ 252,00€   1.302,00€ 

 
 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζα απμεζεί θαηά πνζνζηφ 15% (επί ηνπ 
ππνινγηζζέληνο  ζηε κειέηε), ην θφζηνο ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο ζα παξακείλεη ην ίδην. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην θφζηνο ζα αλαπξνζαξκνζζεί κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ 
πξνζθεξζείζα ηηκή /ψξα. Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη κε έγγξαθν γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ε ζχκβαζε ιχλεηαη απηνδηθαίσο. 
 

 
 

Β) ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΣΩΝ ΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΝΠΓΓ 
ΚΔ.ΜΔ.Α. ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

 
 
 
 
ΓΟΜΔ ΚΔ.ΜΔ.Α. ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚ
Ο ΚΟΣΟ 

ΦΠΑ 24% ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 
ΜΔ ΦΠΑ 

Γξαθεία ΚΔ.ΜΔ.Α., ΚΑΠΗ & 
Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ζηαζκνί  

 
114 

 
912,00  € 

 
218,88€ 

 
1.130,88  € 

ΤΝΟΛΟ 912,00  €  218,88€    1.130,88 € 
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ΓΔΝΗΚΖ – ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΓΟΜΔ ΣΟΤ ΝΠΓΓ «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 
 
Άξζξν 1ν:ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Α) Η παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01-
03-2019 έσο 29-02-2020, κε παξνπζία ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ εβδνκαδηαίσο. 
Β) Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ σξψλ εξγαζίαο 
ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΝΠΓΓ θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο 
εξγαζίαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΠΓΓ ζην κφληκν πξνζσπηθφ αλήθνπλ 108 εξγαδφκελνη νη 
νπνίνη απαζρνινχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εθ ησλ 
νπνίσλ. 
Γ) Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη εξγαηνηερλίηεο ηνπ ΝΠΓΓ αλήθνπλ ζηε Γ’ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο 
θαη ν ζπληειεζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ σξψλ απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο είλαη 
0,4. 
Γ) Η παξνρή ππεξεζηψλ ζχληαμεο κειέηεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο δνκέο ηνπ ΝΠ 
ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθ άπαμ.  
 
Άξζξν 2:ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟΤ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξν 6 θαη 7 Ν.1586/85 & άξζξν 11 Ν.3850/2010 ν ηερληθφο αζθαιείαο 
παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο 
ν ηερληθφο αζθαιείαο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν αθνχ αξηζκεζεί, ζεσξείηαη απφ ηελ 
επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ 
πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 
 
Δηδηθφηεξα ν ηερληθφο αζθαιείαο : 
α) ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, 
επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 
δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά νξγάλσζεο ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
β) ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 
θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ 
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, 
ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ, ηνπο ππεχζπλνπο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ηνλ ίδην ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΝΠΓΓ. 
 
Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε: 
α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηεο εξγαζίαο, λα 
αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη 
κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 
β) λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, 
γ) λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ. 
δ) λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο 
πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 
 
Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε: 
α) λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα 
ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
εξγαζίαο ηνπο, 
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β) λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
γ) λα πξαγκαηνπνηεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, εθπαηδεπηηθέο νκηιίεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ 
εξγαζία, νκαδνπνηψληαο ηα αληηθείκελα. 
δ) λα δηαλείκεη νδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ, αλαιφγσο ηεο θχζεο ησλ 
θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, νκαδνπνηψληαο ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ζην ΝΠΓΓ.  
ηφρνο είλαη νη νδεγίεο λα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
Όια ηα παξαπάλσ ζα παξέρνληαη ζην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΝΠΓΓ, ζχκθσλα θαη κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ ζα 
θαηαηεζεί ζηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο. Δπηπιένλ ν ηερληθφο αζθαιείαο αλαιακβάλεη φιε ηελ 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην ΚΔΠΔΚ 
(Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ). 
Ο ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
Ώξεο παξνρήο ππεξεζηώλ 
Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο 
ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΝΠΓΓ θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο 
εξγαζίαο. 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΝΠΓΓ ζην πξνζσπηθφ αλήθνπλ 108 
εξγαδφκελνη εθ ησλ νπνίσλ:  
Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη εξγαηνηερλίηεο ηνπ ΝΠΓΓ αλήθνπλ ζηε Γ’ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο θαη 
ν ζπληειεζηήο γηα ηηο εηήζηεο ψξεο ηνπ Σερληθνχ αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη 0,4 ψξεο αλά 
εξγαδφκελν. Δπνκέλσο, νη απαηηνχκελεο ψξεο παξνπζίαο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο αλά έηνο ζην ΝΠΓΓ 
«ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο» : 108 * 0,4 = 43,20 ψξεο εηεζίσο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. 
χκθσλα φκσο, κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν.3850/2010, ν ειάρηζηνο πξαγκαηηθφο ρξφλνο εηήζηαο 
απαζρφιεζεο γηα ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 75 σξψλ εηεζίσο γηα 
επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα. Οη 75 ψξεο, σο ειάρηζηνο πξαγκαηηθφο 
ρξφλνο, δχλαηαη λα θαιχςνπλ αλψηεξν φξην εξγαδνκέλσλ ηνπο 187 (Γ’ Καηεγνξία 0,4 ψξεο Υ 187 
εξγαδφκελνπο = 74,8 ψξεο εηεζίσο). 
 
Άξζξν 3ν:ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΣΗΜΩΝ. 
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 
 
Άξζξν 4ν:ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην 
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 
Η πιεξσκή γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ εληνινδφρσλ, ζην 
ηέινο θάζε κήλα, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνπο εληνινδφρνπο θφξνη θαη βάξε. 
Άξζξν 5ν:ΦΟΡΟΗ, ΣΔΛΖ, ΚΡΑΣΖΔΗ 
Οη εληνινδφρνη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλνληαη κε θφξν 20%. 
 
Άξζξν 6ν:ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
 

Άξζξν 7ν:ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
α) Πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ή 
ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Tερληθφ Eπηκειεηήξην 
ηεο Eιιάδνο (TEE). 
β) Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν 
ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
γ) Πηπρίν ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή πηπρίν ησλ 
πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ KATEE. 
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δ) Aπνιπηήξην ηερληθνχ ιπθείνπ ε κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο 
επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε. 
 
Άξζξν 8 ν:ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ λνκίκσο, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε 
δηθαηνινγεηηθά: 
 
1. Αίηεζε  
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο 
3. Σίηινπο πνπδψλ 
4. Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο κεραληθνχ 
5. Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο  
6. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνχ 
Κψδηθα: α) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 
(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία ), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 
απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ΄ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζψο θαη 
γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 
δσήο, β) φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) φηη δελ έρνπλ, 
ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) φηη 
δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 
7. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ 
8. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ 
9. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ 
 
Άξζξν 9 ν: ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν, πνπ κέζα ζα πεξηέρνληαη καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζε ππνθάθειν πνπ ζα αλαγξάθεη απφ έμσ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. 
ηνλ θπξίσο θάθειν ζα αλαγξάθεηαη: 
Α) ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ : Παξνρή Τπεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο ζην ΝΠΓΓ «Κέληξν Μέξηκλαο θαη 
Αιιειεγγχεο Γήκνπ Κνκνηελήο» θαη αληίζηνηρα ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ: Δθηέιεζε ππεξεζηψλ ζχληαμεο 
κειέηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ δνκψλ ηνπ ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο. 
Β) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ N.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο 
Γήκνπ Κνκνηελήο» (Γξ. Μαξαζιή 1, 1νο φξνθνο) 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηνπ ΝΠΓΓΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ 

Κνκνηελήο 
 
 

Ησάλλεο Γθαξάλεο 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 
Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο 

 
 

Μαξία Μεξέηε 
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

 


